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Överförmyndarnämnden
Nämndens uppgifter
Överförmyndarnämndens uppgifter är att utifrån gällande lagstiftning, i huvudsak föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen och förvaltningslagen, så
långt möjligt motverka rättsförluster för personer som inte själva kan sköta sin
ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Dessa personer, huvudmännen, som kan vara gamla, sjuka eller funktionshindrade, förses med god man
eller förvaltare, över vilka överförmyndarnämnden utövar tillsyn och kontroll.
Nämnden ansvarar också för tillsyn och kontroll över förmyndare, såväl legala
som särskilt förordnade, i Stockholms stad som förvaltar underåriga barns tillgångar.

Förslag till budget 2006 och plan för 2007 och 2008
Mnkr

Driftverksamhet
Kostnader (-)
Intäkter
Netto

Budget
2005

-24,0
0,0
-24,0

Budget
2006

-23,8
0,0
-23,8

Plan
2007

Plan
2008

-23,8
0,0
-23,8

-23,8
0,0
-23,8

Överförmyndarnämnden fick en ökning av budgeten för 2004 och 2005.
I den statliga utredningen (Ju 2002:04) om förmyndare, gode män och förvaltare föreslås bl.a. förändringar beträffande när kommunerna ska påta sig betalningsansvaret för arvoden till ställföreträdare. Skulle förslaget träda i kraft under 2006 kan nämndens kostnader för arvoden komma att öka.
Den nya lagen om god man för ensamkommande barn m.fl. trädde i kraft den
1 juli 2005 (SFS nr: 2005:429). Lagen innebär att gode mannens uppdrag utökats och därmed också överförmyndarnämndens tillsyn.
Överförmyndarnämnden ska
• så långt möjligt motverka rättsförluster för personer som inte kan tillvarata
sina intressen, dvs. underåriga samt personer som har god man eller förvaltare förordnad för sig.
Uppdrag i Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008
Kommunfullmäktige har i Strategi för utveckling av Stockholms stad åren
2006-2008 (utl. 2005:106) framhållit ett antal frågor som särskilt ska beaktas i
samband med stadens arbete med budget för 2006.
Kommunstyrelsen har uppdraget att under 2005 göra en översyn av renhållningsnämnden, överförmyndarnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälso-

Stockholms stads budget 2006

R VII
ÖFN:2
skyddsnämnden, stadsmuseinämnden och stadsbyggnadsnämnden. Resultatet
av dessa översyner ska inarbetas i budgeten under planperioden. Ambitionen är
att effektivisera förvaltningsorganisationen och frigöra resurser för att säkerställa utrymme för prioriterade områden. Vidare ska Stockholms Stadshus AB
ansvara för att driva på och följa arbetet med rationaliseringar. De bolag som
omfattas i ett första skede är bostadsbolagen och Stockholm Vatten AB.
Ett arbete har inletts för att genomföra de översyner som efterlyses. De
resultat som kan förväntas av dessa översyner kommer att inarbetas i
budgeten under planperioden. Förväntade resultat för år 2006 har inarbetats och redovisas under respektive berörd nämnd.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
21.

Förslaget till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008 för Överförmyndarnämnden godkänns.
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